Notulen ALV Speeltuin Rondom de Maredijk, 18 april 2016
Aanwezig: de leden Daan Bekooy, Christa de Boer, Helga Duifhuis, Sjoerd van der Helm,
Joop Honsbeek, Joke Spannenburg, Dik Toet.
Bestuursleden Wilte Zijlstra (voorzitter a.i.), Elly de Reus (penningmeester) en Job de
Kruiff (secretaris, notulen)
Toehoorders: Frans Ballering en Guus Ceulemans (Leidse Bond van Speeltuinen (LBS))
Afwezig met bericht: Christine Paauw. Léon Kloos (Speeltuinconsulent, LBS)
1. Opening
De voorzitter a.i. opent de vergadering om 20.15 uur.
2. Mededelingen en vaststelling agenda
Geen mededelingen, de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Samenstelling bestuur, verkiezing nieuwe voorzitter
Wilte wordt met algemene instemming benoemd als nieuwe voorzitter. Hij bedankt zijn
voorganger Joke voor haar jarenlange inzet, onder meer als ledenadministrateur,
beheerder van de boekingen van de verhuur en als voorzitter. Joke krijgt applaus en een
plant.
Er hebben zich helaas geen kandidaten gemeld om het bestuur te versterken. Wel heeft
Sjoerd aangeboden de komende tijd een aantal keren op zondagmiddag als vrijwillige
portier te fungeren. De data zijn zelfs al gepland.
Wilte legt uit dat een bestuursbezetting van drie mensen minimaal is en dat het bestuur
graag zou zien dat er bijvoorbeeld meer mensen zich opwerpen die (kinder)activiteiten
kunnen (helpen) organiseren. Vanuit de ALV komt de suggestie om
‘vrijwilligerscentrale’ iDoe te raadplegen. Die suggestie neemt het bestuur mee.
4. Vaststelling notulen ALV 30 maart 2015
Deze worden zonder commentaar vastgesteld.
5. Financieel Jaarverslag en begroting 2016
Namens de kascontrolecommissie, bestaande uit Frederik de Jong en Dik Toet, meldt de
laatste dat de boeken gecontroleerd zijn en dat voorzover zij het kunnen overzien, de
financiën door Elly nauwkeurig, netjes en consciëntieus worden bijgehouden.
Er is slechts één heel groot probleem, zegt hij, en dat betreft de automatische incasso.
Elly heeft al geruime tijd een probleem met de ING bij het innen van contributies nadat
handmatig de iban-nummers zijn ingevoerd. De kascontrolecommissie ‘snapt niet dat de

bank het niet oplost’ en wil graag dat het gehele bestuur dit als zijn taak en prioriteit
ziet.
Wilte legt uit dat dat ook het geval is, dat ook hij zich ervoor inspant om het geregeld te
krijgen en dat het inderdaad vervelend is, ook tegenover de leden die het betreft, dat in
veel gevallen de contributie over 2015 nog moet worden geïnd.
Joke vraagt of het bestuur al bij de bank langs is geweest. Elly antwoordt dat ze bang is
dat ze dan iemand over de balie trekt en ‘eerst tot tien wil leren tellen’.
Over de cijfers zelf is de kascontrolecommissie zeer tevreden. ‘Als er in het land iets
groots gebeurt, valt het altijd tegen, wordt het drie keer zo duur. De speeltuinvereniging
daarentegen is er in geslaagd de verbouwing binnen de begroting te houden. Zulke
goede cijfers na zo’n jaar: een compliment voor het hele bestuur’, aldus Dik. ‘De
toekomst ziet er gunstig uit, we zijn een gezonde vereniging.‘
De penningmeester krijgt decharge en applaus en de begroting wordt aangenomen. Dik
merkt nog op dat bestuur en vereniging wel kwetsbaar zijn, omdat Elly op het gebied
van de financiën alles doet.
In de kascontrolecommissie wil Dik Toet wel door. Of ook Frederik de Jong nog een jaar
zitting neemt, gaat het bestuur hem vragen.
6. Jaarverslag bestuur over 2015
Job belooft het verslag volgend jaar wat speelser en leesbaarder van opzet te maken,
met plaatjes en tabellen.
Elly zegt dat ze het juist wel mooi vindt zo.
Desgevraagd klinken uit de ALV positieve geluiden over het resultaat van de
verbouwing.
Dik sluit zich aan bij de opmerking uit het verslag dat het jammer is dat er onder de
nieuwe activiteiten in het gebouw (die komen vooral uit de koker van de
wijkvereniging) weinig bij is dat voor kinderen geschikt of bedoeld is.
Christa (bestuurslid wijkvereniging en lid beheerscommissie) vertelt dat recent wel een
aantal moeders met kinderen op bezoek is geweest en een soort koffie- en speelochtend
wil beginnen.
Sjoerd vraagt naar de peuterdans of –gymclub.
Die is er inderdaad, meldt Wilte, maar dat is een commerciële partij. Deelnemers betalen
dus. Het bestuur zou liever activiteiten voor leden gratis of tegen kostprijs kunnen
aanbieden. Maar als we moeten kiezen tussen geen activiteit of deze commerciële partij,
dan bieden we liever iets dan niets.
7. Vooruitblik 2016
Wilte vertelt dat de herinrichting van de speeltuin in aantocht is. Wilte, Job en (lid) Joëlle
Smout vormen een comité dat zich ermee bezighoudt, de firma Proludic is uitgekozen
om het werk te gaan doen. Er loopt inmiddels een online peiling, en 21 mensen hebben
tot dusver hun input gegeven. Alle feedback is welkom.

Helga juicht het idee van die stemming toe en vraagt of het zwembad wel blijft.
Het antwoord is ja. Waarbij Wilte nog opmerkt dat de peiling raadgevend is. De wensen
die daaruit naar voren komen moeten bijvoorbeeld wel in het budget passen.
Dik vraagt of de waterpomp blijft.
Het antwoord is nee. Omdat deze vaak kapot is en troep geeft.
Het bestuur en de gemeente hebben voorgesteld om de coniferen achter de voetbalkooi
te rooien. Dit om de aansluiting met het achterste driehoekje van de speeltuin te
herstellen. Enkele omwonenden hebben al aangegeven dat ze daartegen zijn, onder
meer omdat de bomen hun juist wat beschutting geven.
Volgens Daan moeten de bomen ook weg omdat ze te groot worden en de voetbalkooi
beschadigen. Wilte belooft in nieuwe overleg met de gemeente de bezwaren van de
omwonenden mee te nemen en te kijken wat de beste oplossing is voor de speeltuin, de
omwonenden en de voetbalkooi.
8. Rondvraag
Helga vraagt of er weleens gedacht is over contributieverhoging.
Dik zegt dat dat uit financieel oogpunt niet eens hard nodig is.
Het bestuur is zelfs wel trots dat in veertien jaar ‘eurotijd’ nog nooit een verhoging is
doorgevoerd.
Elly zegt dat ze wel eens pleit voor verhoging van de prijs voor losse entree van 50 cent
naar 1 euro, omdat meer mensen dan lid zullen worden (à 15 euro per gezin per jaar).
De ALV besluit om contributie en entreeprijs voor volgend jaar op de agenda te zetten.
Het bestuur heeft dan meer inzicht in wat de kosten van het gebouw zijn sinds de
verbouwing, in de opbrengst van verhuur en activiteiten, en de speeltuin is dan
compleet vernieuwd, wat een eventuele verhoging ook rechtvaardigt.
Joop zegt namens de klaverjasclub blij te zijn met het vernieuwde gebouw en dat zijn
mensen nu niet meer in de kou zitten te kaarten. Alleen vraagt hij om aandacht voor
efficiënt gebruik van de bergruimte.
Bestuur en beheercommissie zeggen toe daarop toe te zien.
Dat en de matige akoestiek zijn twee punten waar ook het bestuur na de verbouwing
nog niet helemaal tevreden over is. Overigens merkt Joke op dat de akoestiek (het galmt
een beetje) voor het zangkoor juist prima is.
Joop vraagt hoe het zit met betaald parkeren en vergunninghouders.
Job antwoordt dat het vanaf half acht tegenwoordig vrij parkeren is in de wijk en dat er
geen speciale vergunninghoudersplekken meer zijn.
9. Sluiting
Om 21.22 sluit de voorzitter de vergadering.

